
REGULAMIN IMPREZY „DYNIOWE POLE – LABIRYNT” 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie imprezy niemasowej „Dyniowe Pole – Labirynt” 

organizowanej na terenie Centrum Handlowego Ogrody w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 152 (dalej 

„Centrum”) w dniach 21 października 2022, 28 października 2022, 4 listopada 2022 oraz 10 

listopada 2022  w godzinach 12:00-18:00. 

2. Organizatorem Imprezy jest Marta Kaczmarz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 

Marta Kaczmarz Singularity z siedzibą w Pabianicach przy ul. Konstantynowskiej 7, 95-200 

Pabianice, NIP: 7312062138, REGON 380879756, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej. 

3. Wejście na teren Imprezy oraz branie w niej udziału oznacza zapoznanie się z niniejszym 

Regulaminem oraz akceptację jego postanowień. 

 

II. Warunki uczestnictwa w Imprezie 

 

1. Udział w Imprezie jest równoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz 

akceptacją jego postanowień. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do wytłumaczenia 

dzieciom zasad udziału w Imprezie. 

2. Impreza adresowana jest do dzieci, które mogą brać udział w Imprezie pod opieką osób 

dorosłych. 

3. Organizator ze względów bezpieczeństwa może odmówić wstępu na Imprezę osobom, które: 

a. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub 

innych podobnie działających środków, 

b. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, petardy, 

fajerwerki lub inne wyroby pirotechniczne, 

c. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym 

zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy, 

d. noszącym buty o metalowych zakończeniach, 

e. których rozpoznanie z powodu ubioru lub zakrycia twarzy jest niemożliwe,  

f. które nie ukończyły 18 roku życia i które nie znajdują się pod opieką osoby dorosłej; 

4. Impreza jest otwarta dla wszystkich, bezpłatna i niebiletowana, z tym zastrzeżeniem, iż ze 

względów bezpieczeństwa Organizator może ograniczyć ilość osób przebywających na terenie 

Imprezy. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Imprezie osoby, które nie 

przestrzegają postanowień Regulaminu, przepisów prawa lub zasad bezpieczeństwa. 

 

III. Zasady Imprezy 

1. Na terenie Imprezy zostaną wyznaczone następujące strefy: 

a) „Dyniowe pole - labirynt” – każde dziecko biorące udział w zabawie otrzyma torebkę do 

zbierania słodyczy, które będą pochowane w dyniowym labiryncie, czas na zbieranie 

słodyczy to 20 sekund od wejścia na teren labiryntu; 

       Każdy z uczestników ma również za zadanie znalezienie kolorowej karteczki 

odpowiadającej danej kategorii pytań. 

Na pytanie odpowiada prawny opiekun dziecka. 

b) Strefa animacji;  



2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji przekazywanych przez Organizatora 

Imprezy. 

3. Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego zachowania Uczestnika odpowiedzialność 

ponosi sam uczestnik bądź w razie zachowania małoletniego - jego dorosły opiekun. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników i ich 

Rodziców/Opiekunów przed, po i w trakcie Imprezy. 

 

 

IV. Reklamacje 

1. Wszelkie Reklamacje związane z przebiegiem Imprezy mogą być składane na piśmie, listem 

poleconym, na adres Organizatora [ ]  z dopiskiem „Reklamacja” najpóźniej w terminie do 14 dni 

od daty zakończenia Imprezy. Reklamacje nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni od jej otrzymania. 

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego (imię, 

nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, 

treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.  
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